
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravspecificering och verifiering av miljöskydd 
och livslängd av lödfogar till komponenter 

Mål för projektet 

Skapa det samarbete i värdekedjan och påbörja uppbyggnaden av den kunskap 

som krävs för att säkerställa tillförlitlighet enligt nya standarder för 

tillförlitlighetsprogram. 

Svensk projektsammanfattning 

Kort tid till marknaden och högre tillförlitlighet av produkter blir allt viktigare 

för företags konkurrenskraft samtidigt som den snabba teknikutvecklingen innebär 

att traditionella standarder för att säkerställa kvalitet inte längre är relevanta. 

Fokus i dessa är att säkerställa kvaliteten genom att använda bästa 

tillverkningspraxis vilket förutsätter etablerad teknik. Nya standarder för 

tillförlitlighetsprogram har istället fokus på att designa in tillförlitlighet tidigt 

under konstruktionsfasen baserat på kunskap om vilka felmekanismer som 

kommer ett vara kritiska för en specifik applikation. De har även krav på 

samverkan mellan olika parterna i värdekedjan för att åstadkomma detta. 

Fokus kommer att ligga på att dels ta fram den kunskap som krävs för att 

säkerställa tillförlitlighet tidigt under produktutvecklingen och dels kunskap att 

kunna prediktera, utvärdera och verifiera tillförlitligheten av lödfogar till olika 

typer av komponenter. Projektet ska resultera i: 

 Kunskap hos deltagande företag att kunna bedöma vilka komponenter som 

innebär en risk med avseende på otillräcklig livslängd av lödfogarna 

 Riktlinjer för kravsättning mot mönsterkortstillverkare 

 Modell för att beräkna relevanta livslängdskrav av lödfogar baserade på den 

faktiska driftsmiljön 

 Kunskap hos deltagande företag att kunna specificera relevanta test för att 

verifiera tillförlitligheten 

 Kunskap hos deltagande företag att kunna välja tillverkningsmetoder för att 

förbättra miljöskyddet och livslängden av lödfogar 

Målsättningen är att på sikt få till ett kompetenscentrum inom området men 

även att bidra till att något universitet eller högskola startar utbildning inom 

området för att säkerställa kompetensförsörjningen. 

Koordinator: Swerea IVF 

Namn på projektledare: Per-Erik Tegehall 

E-post projektledare: per-erik.tegehall@swerea.se  

Telefonnummer: 031-7066148, 0707-806148 

Andra projektparter: ABB AB, Autoliv Electronics, Bombardier, CPAC 

Systems, Enics Sweden, Saab AB, Stoneridge Electronics och Scania CV. 

Total projektkostnad: 8.085.350 kr 

Totalt sökt belopp: 4.000.000 kr 
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